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Burgemeester en Wethouders van Enschede

Gelet op

Het bepaalde in artikel 18, eerste lid, onderdeel d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW), waarbij hun

college bevoegd is verklaard tot het nemen, wijzigen en intrekken van besluiten en maatregelen als

bedoeld in artikel 15 van de WVW;

Overwegende:

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden

genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen

inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een

gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen

of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een

beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte

gebruik kan maken, moet een verkeersbesluit worden genomen op grond van het bepaalde in artikel

15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994.

Belangenafweging en motivering

Uit het oogpunt van:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg

- het beschermen van de weggebruikers en passagiers

is het gewenst om een voetpad aan te wijzen aan de Kanaalstraat tussen de aansluiting Lonnekerbrugs-

traat en Hendrik ter Kuilestraat. Dit door het plaatsen van de borden G7.

Overwegingen

Parallel langs de Kanaalstraat tussen de aansluiting met de Lonnekerbrugstraat en de Hendrik ter Kui-

lestraat ligt een pad. Het pad is bedoeld voor voetgangers maar wordt regelmatig gebruikt door fietsers.

Doordat fietsers gebruik maken van dit pad, zijn recent een aantal ongevallen gebeurt. Hierdoor is het

wenselijk geworden het pad aan te wijzen als voetpad waardoor opgetreden kan worden tegen onjuist

gebruik door fietsers.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer heeft

overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Twente.

Hij bracht hierover d.d. 20 juli 2017 een positief advies uit.
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